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     Vážení rodičia, milí žiaci  a  široká  verejnosť!  
 

     Školský život má svoj nezameniteľný rytmus - pravidelne sa v ňom 

striedajú dni vyučovania a prázdnin. Prázdniny uplynuli a viem, že by 

sme ich všetci, – žiaci i zamestnanci, - chceli mať ešte trochu dlhšie. 

Doznievajú v nás spomienky na prežité prázdninové dni. Aj keď to 

málokto priznáva,  väčšina z nás sa už na nový školský rok tešila. Áno, 

verím vám, že prázdniny boli príjemnejšie. Poslúžili vám na to, aby ste 

si oddýchli a načerpali nových síl do opätovnej práce. Aj keď musím 

skonštatovať, že ani cez prázdniny naša škola neosirela a žila pracov-

ným ruchom. 

     Vitajte teda v škole, žiaci!  Na otázku, čo Vás tu čaká, odpoviem 

jednoducho - dar. Dar, ktorý Vám každoročne pripravujú vaši pedagó-

govia. Je to predovšetkým vzdelanie. Už dávno múdri ľudia povedali, že 

múdrosť je a zostane najsilnejšou zbraňou v zápase o trvalé hodnoty. S 

vedomosťami Vám teda do daru ponúkame aj podnety pre zmysluplný 

život, správny prístup k prekonávaniu prekážok, podporu Vašej vytrva-

losti.  

     Škola nie sú len povinnosti a domáce úlohy, ktoré sa Vám nechce 

plniť. Sú tu i Vaši spolužiaci, kamaráti, predsa so školou sa každému 

spája najkrajšie obdobie života - detstvo. 

     Všetkým žiakom želám najkrajšie zážitky z rokov strávených v škol-

ských laviciach. Obzvlášť to chcem zaželať našim prvákom, v ich tvárič-

kách čítať najviac otázok. Milí prváci, nemáte sa čoho obávať. Keď sa 

budete snažiť vy, s pomocou pani učiteľky sa všetko podarí. Niektorí 

budú v učení šikovnejší, iní budú potrebovať na to viac času, ale sľubu-

jem Vám, že na konci školského roka si všetci prečítate svoje prvé 

vysvedčenie. 

     Dovoľte privítať aj nových žiakov školy, ktorí sú tu medzi nami po 

prvýkrát, pretože k nám prišli do piateho ročníka z iných obcí. 

     Dôležitý je tento školský rok i pre Vás, deviataci. Čakajú Vás prijí-

macie skúšky a Testovanie 9. Pripomínam Vám to už teraz, aby ste s 
prípravou začali hneď - odmenou bude prijatie na školu, ktorú si sami 

zvolíte. Teraz ešte môžete pre to niečo urobiť. 

     Nový školský rok sa pre žiakov 1. a 5. ročníka od predchádzajúcich 

rokov líši, pretože sa budú vzdelávať podľa Inovovaného školského 

vzdelávacieho programu, ktorý je platný od 1. septembra 2015. 

    V mene riaditeľstva Základnej školy v Malcove prajem všetkým žia-

kom a zamestnancom úspešný školský rok 2015 / 2016.  

Slovo na úvod  

Mgr. Viera Džundová, riaditeľka školy 

 

Metodický deň  
 

     Učiteľstvo a učiteľovanie – to nie je len 

slovo, informácie, poznatky, vedomosti, ale 

aj gesto, intonácia, úsmev, láskyplnosť, 

štúdium po celý život, sebazdokonaľovanie. 

Učiteľstvo je jednou z najkomplikovanejších 

činností a profesií, aká na svete existuje. 

Didaktika vyučovania si u učiteľa všíma 

najmä jeho pedagogické a odborné 

vedomosti a ich aplikovanie v praxi. 

V dnešnej dobe, tak komplikovanej 

a náročnej,  je kladený veľký tlak na učiteľa 

ako na osobu. Nie je ľahké rovnako 

pristupovať ku všetkým žiakom. Takisto nie 

je ľahké mať uvoľnený a pokojný prístup 

počas niekoľkých hodín denne, päť dní 

v týždni. 

     Povinnosťou dobrého učiteľa je byť 

majstrom pedagogiky, metodiky, inovácií, 

pedagogickej taktiky i pedagogického taktu. 

Učiteľ musí všetko svoje majstrovstvo 

neustále obnovovať, zdokonaľovať, 

pestovať, rozvíjať, aktualizovať.  

     Vyučovací proces je procesom zložitým, 

preto sa musia uplatňovať a rešpektovať 

viaceré požiadavky. Riadenie vyučovania si 

vyžaduje poznať  z akých operácií pozostáva 

tá činnosť žiaka, ktorú možno nazvať 

učením sa. Správne riadiť vyučovací proces  

znamená sústavne zisťovať a hodnotiť 

priebeh a výsledky žiakov v učení. O 

význame slová „riadenie“ sa v odbornej 

literatúre  popísalo veľa. Píše o tom už 

Komenský vo Veľkej didaktike: „Umenie 

riadiť je konať niečo isto, rýchlo a pekne. 

Pri akejkoľvek činnosti je nevyhnutý 

užitočný cieľ, prostriedky, ktoré dávajú 

záruku, že činnosť nebude márna, istý 

spôsob používania prostriedkov, aby činnosť 

našla svoj cieľ.“ 

 Práve tieto myšlienky ma inšpirovali 

k zorganizovaniu metodického  stretnutia 

pre pedagógov ZŠ Malcov a obvodových 

škôl ZŠ Lenartov, Lukov, Snakov, Hrabské 

a Gerlachov.  

     Odborným garantom a lektorom bol Mgr. 

Jozef Bernát, ktorý pôsobí na MPC 

v Prešove. Hosťami dňa bol JUDr. S. 

Gernát, starosta obce Malcov a pracovníčky 

Školského úradu Sveržov – Porúbka so 

sídlom v Bardejove Mgr. Jozefína Šuťáková 

a Mgr. Mária Chalupková. 

     Účastníci metodického dňa získali nové 

poznatky z oblasti  metodológie 

v jednotlivých fázach edukácie, dozvedeli sa 

akými metódami motivovať žiakov, 

aktivizovať vyučovací proces a riadiť ho 

v prospech  vše tkých na  ňom 

zainteresovaných. 

     Pracovné stretnutie sme ukončili  

myšlienkou: „Každý deň skončí niečo, prečo 

je človek smutný, každý deň sa rodí niečo, 

pre čo je hodné žiť a zápasiť.“ 

     Vyjadrujem presvedčenie, že po tomto 

metodickom dni  sa postavíme za katedru 

pred svojich žiakov o niečo múdrejší, že 

získané vedomosti uplatníme v edukačnom 

procese na svojich pracoviskách, lebo každý 

dobrý  učiteľ sa musí posúvať dopredu, musí 

rásť, aby mohol svojim žiakom poskytnúť 

viac, musí vedieť, čo je moderné 

vyučovanie, neustále si osvojovať jeho 

novinky. Nemali by sme zabúdať na 

osvedčenú pravdu: „Každá spoločnosť je len 

taká dobrá, ako dobre má vychované deti 

a ako vychováva ďalšie generácie. Dôležité 

je, ako sú  deti vzdelané a múdre. A všetko 

závisí najmä od toho, akých schopných 

a dobrých majú rodičov a učiteľov.“  

     Táto pravda platí na celej planéte. 

Mgr. Viera Džundová     
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Blok špeciálnych tried 
 

Beseda s odborníčkou o dospievaní  

     Dospievanie je prechodné obdobie medzi 

detstvom a dospelosťou. Je to proces, ktorý je 

spojený so zložitými fyzickými a psychickými 

zmenami. Zároveň je to obdobie hľadania 

a rozvoja vlastnej identity. Pubertu charakteri-

zuje aj pohlavné dospievanie a záujem 

o sexualitu. Mladý človek často v tomto období 

potrebuje pomôcť, poradiť a správne usmerniť. 

Toto obdobie prežívajú aj naši žiaci  vyšších 

ročníkov. Preto MZ špeciálnych 

tried  v spolupráci s Mgr. Annou Slamkovou 

usporiadalo pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka špe-

ciálnych tried  besedu na tému dospievanie. 

Pozvanie medzi nás prijala a besedu viedla  p. 

Műlerová z Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Bardejove. Žiaci boli rozdelení 

na dve skupiny, chlapcov a dievčatá a besedu 

absolvovali osobitne. Súčasťou bola aj prezen-

tácia, prostredníctvom  ktorej sa žiaci dozvede-

li o možných rizikách a chorobách spojených 

s dospievaním. Zároveň bol žiakom premietnu-

tý dokumentárny film k danej téme. Nasledo-

vala voľná debata s možnosťou kladenia otá-

zok. Našich žiakov táto beseda veľmi zaujala a 

dúfajme, že bude kladne vplývať na ich ďalší 

rozvoj. 

Okolie našej školy 
     Na hodinách pracovného vyučovania sa 

naši žiaci špeciálnych tried starajú o úpravu 

v okolí školy a o svoju „školskú záhradku“.  

V nej vypestovali zeleninu, ktorú potom odo-

vzdali do školskej kuchyne. Pýchou je skalka, 

na ktorej pestujú bylinky na prípravu čaju, či 

prísadu do kuchyne.  Je to zároveň aj vhodná 

výučba na hodinách prírodopisu.  
 
 

Vianočná výzdoba a výstavka vianočných 

prác žiakov špeciálnych tried 
     V našej škole je už zaužívanou tradíciou, že 

žiaci špeciálnych tried  pripravia vo vstupnom 

pavilóne školy  vianočnú výstavu svojich vý-

robkov. Tieto výrobky  zhotovujú na hodinách 

pracovného vyučovania alebo výtvarnej výcho-

vy. Naše výstavky sú úspešné, každý sa pri 

nich pristaví a ocení šikovnosť a tvorivosť 

našich žiakov.                      

Mgr. Mária Karchová 

vedúca MZ špeciálnych tried  

Mgr. Jaroslav Vančík  

Súťaž EnglishOne 
 

     Učitelia anglického jazyka – Mgr. Ivana Jaš-

čurová, Mgr. Martina Kačmárová a Mgr. Blanka 

Uchaľová sa ešte v minulom školskom roku 

zapojili do národného projektu „Nové trendy 

vzdelávania učiteľov anglického jazyka na zá-

kladných školách“, ktorý bol zameraný na zvý-

šenie kvality vyučovania anglického jazyka na 

základných školách na Slovensku. 

     Projekt im ponúkol nové metódy a nástroje 

na prípravu atraktívnejšej hodiny angličtiny. 

Získali moderné didaktické prostriedky, ktoré 

sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učeb-

níc anglického jazyka. 

          Pokračovaním projektu bola celosloven-

ská súťaž  EnglishOne určená pre všetkých 

učiteľov, ktorí sa do projektu zapojili a ich 

žiakov. Úlohou učiteľa bolo vytvoriť 10 hra-

cích úloh z digitálneho vzdelávacieho obsahu 

Anglický jazyk na portáli Planéta vedomostí, 

ktoré sprístupnili svojim žiakom. Úlohou žia-

kov bolo vyriešiť úlohy, získať nálepky za vy-

riešené úlohy, nalepiť ich do hracej karty a 

návratkovú časť poslať späť. 

     Šťastie sa usmialo na žiaka Daniela Beňu zo 

7. A triedy, ktorý vyhral slúchadlá BEATS 

a pani učiteľku Mgr. Ivanu Jaščurovú, ktorá 

vyhrala tréning v rámci  Vzdelávacieho balíčka 

British Council. Ten pozostával z troch polho-

dinových skype konverzácii s anglicky hovoria-

cim lektorom a série online kurzov Learn En-

glish Pathways. 
Mgr. Ivana Jaščurová 
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Piesne našich babičiek 
 

     V rámci Mesiaca úcty k starším ľuďom 

si  5. novembra 2015   zmerali silu svojho 

talentu žiaci, ktorým učaroval spev a ľudová 

hudba.  Úvodné napätie, ktoré bolo vidieť na 

tvárach žiakov  o chvíľu povolilo a školská 

jedáleň  sa zaplnila zvukom pekných ľudových 

piesní. 

Súťaže  sa zúčastnilo 22 spevákov, ktorých 

hodnotila  trojčlenná porota v zložení:   

PaedDr J. Tulenková, Mgr. V. Sidorjaková 

a Mgr. M. Vančíková. Ocenení boli: 

I. kategória:        

1. miesto: Bronislava Mlynaričová 3. A 

2. miesto: Zuzana Gduľová 2. A 

                Sára Gduľová 1. A 

3. miesto: Henrieta Džundová 2. A 

II. kategória: 

1. miesto: Zuzana Labovská 5. A 

2. miesto: Richveisová Kristína 6. A 

3. miesto: Tímea Jurová 5. A 

               Oliver Sidorjak 6. A 

4. miesto: Adam Štefan 5. C 

III. kategória: 

1. miesto: Monika Gajdošová  9. A 

2. miesto: Denisa Onuferová  9. A 

3. miesto: Laura Sidorjaková  9. A 

4. miesto: Pavol Červeňák   9. B 

 Srdečne blahoželáme! 

Mgr. Mária Vančíková, vedúca PK HUV 

1. december - Svetový deň boja  

proti AIDS 
 

     Červené stužky sú symbolom boja proti 

chorobe AIDS, sú symbolom 1. decembra - 

Svetového dňa boja proti AIDS a  sú sym-

bolom a názvom celoslovenskej kampane 

boja proti AIDS. 

     Aj žiaci a zamestnanci našej školy sa 

zapojili do tejto kampane. Deti školského 

klubu zhotovili červené stužky, bola odvy-

sielaná rozhlasová relácia k tejto téme, na 

škole sa konali besedy na tému Obchodova-

nie s ľuďmi a 1. decembra boli po triedach 

rozdané červené stužky ako symbol boja 

proti AIDS a  symbol solidarity s ľuďmi 

žijúcimi s HIV alebo AIDS. 

Zameranie kampane 

- na 1.december - Svetový deň boja proti 

AIDS, 

- na mladého človeka a na jeho vedenie k 

zdravého životného štýlu, 
- kampaň je kampaňou mladých a je veno-

vaná mladým, 

- na zvýšenie informovanosti o HIV/AIDS, 

- kampaň za najúčinnejší prostriedok boja 

proti AIDS považuje odborné vedomosti o 

HIV/AIDS, 

- na prevenciu látkových a nelátkových zá-

vislostí a chorôb spojených s uvedenou 

problematikou, 

- na podporu prevencie a vzdelávania v ob-

lasti obchodovania s ľuďmi. 
     AIDS je celosvetový problém, ktorý sa 

dotýka aj Slovenska a každého jedného z 

nás. 

     Deviaty  ročník celoslovenskej kampane 

Červené stužky prebiehal od 1. septembra 

2015 a vyvrcholil 1. decembra 2015 - na 

Svetový deň boja proti AIDS.              

Mgr. Anna Slamková 

Foto: Oliver Sidorjak, 6. A 
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     Dňa 8. 10. 2015  sme si pripomenuli  3. 

výročie úmrtia učiteľa, riaditeľa, ale hlavne 

človeka, ktorý od roku 1974 pôsobil ako 

učiteľ TEV, neskôr od roku 1995 ako riadi-

teľ ZŠ. Spomíname na človeka, ktorému 

veľmi záležalo na rozvoji  ZŠ. Škola mu 

bola všetkým. Obetoval jej veľa zo svojho 

voľného času, častokrát aj na úkor svojej 

rodiny. Práve na jeho počesť sa konal  Me-

moriál po prvýkrát  na okresnej úrovni. Zú-

častnili sa ho  žiaci zo ZŠ Raslavice, ZŠ 

Kružlov, I. ZŠ Bardejov, V. ZŠ Bardejov, 

seniori Jednoty dôchodcov z Malcova a žiaci 

ZŠ Malcov. 
    Športom  je možné spraviť niečo pre svoje 

zdravie, udržať telo v dobrej kondícii, aj 

nechať oddýchnuť svoju myseľ, aby mala 

dostatok síl pre ďalšiu prácu. 

    Šport je aj skvelý učiteľ. Učí nás usilov-

nosti, statočnosti  pracovať na sebe, preko-

nať samého seba. Trénuje nielen telo, ale aj 

psychiku. Pomáha k emočnej vyrovnanosti a 

vnáša do vnútra človeka optimizmus a silu. 

To všetko, čo sa pri športe naučíme, nám 

bude v bežnom živote  pomáhať. 
 

    Nemôžem nespomenúť ten správny šport, 

založený na férovosti, otvorenej hre, vzá-

jomnej spolupráci aj radosti zo súťaženia. 

Pri športe máme možnosť tešiť sa z víťaz-

stva, no zároveň sa musíme naučiť prijať 

porážku a silnejšieho partnera si zobrať ako 

vzor. 
    Verím že, žiaci i seniori si tieto kladné 

atribúty športu preniesli do svojej každoden-

nosti. Preniesli ich z miesta  ihriska TJ Javo-

rina Malcov  do oblasti našich škôl 

i organizácie. 

   Na záver chcem poďakovať súťažiacim za 

ich odvahu prísť si zabehať, ďakujem roz-

hodcom,  pedagogickému dozoru 

i obecenstvu.              Mgr. Viera Džundová  

3. ročník Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka 

Foto: Jaroslav Vančík 

TESTOVANIE KOMPARO 2015 
 

    Testovanie KOMPARO  je projekt, ktoré-

ho organizátorom je nezávislá spoločnosť 

EXAM testing. V tomto školskom roku po-

zostáva testovanie KOMPARO z dvoch 

modulov. Prvý modul sa realizoval 12. no-

vembra 2015 a týkal sa žiakov 8. a 9. roční-

ka, druhý modul sa bude realizovať 

v mesiaci máj 2016 a bude zameraný na 

výstupné testovanie žiakov 4. a 6. ročníka. 
     Žiaci našej školy sa do testovanie KOM-

PARO zapájajú každoročne a inak tomu 

nebolo ani teraz. Dňa 12. novembra si  žiaci 

9. A a 9. B triedy otestovali svoje vedomosti 

z predmetov matematika, slovenský jazyk 

a  literatúra a žiaci 8. A triedy okrem týchto 

predmetov mali v testoch zahrnuté aj otázky 

z biológie, geografie a všeobecných študij-

ných predpokladov. Pre žiakov je to určitá 

forma prípravy na Testovanie 9, ktoré čaká 

našich deviatakov 6. 4. 2016. Výsledky tes-

tovania KOMPARO dokážu odhaliť silné 

miesta, ale aj oblasti, v ktorých majú žiaci 

isté rezervy. 

     Podrobné výsledky testovania KOMPA-

RO žiakov 8. a  9. ročníka budú zverejnené 

na internetovej stránke www.komparo.sk  

v stredu 9. 12. 2015 a najneskôr 15. 1. 2016 

budú doručené písomné materiály 

s dosiahnutými výsledkami testovaných 

žiakov.  

     Pevne veríme, že sa našim žiakom poda-

rilo testované úlohy zvládnuť v rámci svo-

jich schopností a výsledky testovania budú 

porovnateľné s koncoročnou klasifikáciou 

testovaných predmetov.                                             

Ing. Anna Spišáková 

koordinátorka testovania KOMPARO 2015  

Stretnutie s bývalými 

zamestnancami školy - seniormi 
 

Žiť je krásna vec,  sú to skutočne  

krásne chvíle,  

keď príde človek za človekom,  

priateľ za priateľom so želaním  

všetkého dobrého. 
 

     Dňa 28. 10. 2015 sme  pozdravili 

dôchodcov  pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším. 

     Máte radi jeseň? Možno poviete: „Ja 

radšej jar, leto, či zimu“ ... Ale jeseň je dar,  

verte tomu! Zúročí celoročnú námahu a v 

živote prinesie múdrosť, pokoj a 

vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň vytvára 

umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. 

Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj 

človek vo svojej jeseni. Tvaroval a formoval 

ho majster život skúškami, radosťami, ale aj 

problémami a starosťami. 

     Narodil sa človek. A s prvým jeho dňom 

otvorila sa aj jeho kniha života. A každý 

prežitý deň sa do nej zapísal. Aj ten dobrý, 

radostný, povzbudzujúci, hrejivý, aj ten ťažší 

a horší. Všetko sa do nej uložilo. Kniha 

človeka nie je úplne obyčajnou knihou. 

     Má svoje kapitoly, má svoj časový sled, 

má hlavného hrdinu, aj vedľajšie postavy. 

Píše sa neľahko, číta sa málokedy. Každá je 

originál. Aj každý človek píšuci svoj životný 

príbeh je originál. 

     Ľudský život predstavuje veľkú knihu, 

zložitý jedinečný román. Bezstarostné 

detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a 

žičlivé, predsa len bolo krásne.  To 

vystriedalo detstvo vašich detí.  V mysli sa 

roja spomienky – na všetko. 

     Nezabúdajme, že každému z nás pri

búdajú roky. Neúprosne a neomylne ich 

prideľuje čas zo svojho náručia nám 

všetkým. 

     Vážení bývalí spolupracovníci! 

     V živote človeka sú chvíle, keď začneme  

uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju 

životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so 

slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. 

Ako to v živote človeka chodí, nie všetky dni 

sú slnečné a radostné. Prídu búrky, mrazy, 

vietor severák, aby skúšali našu silu. 

     Jeseň života možno považovať za 

významné obdobie u každého z nás. Jeseň 

života môže byť veľmi príjemná, pretože 

prináša nielen možnosť v penzijnom veku 

venovať sa koníčkom, ale i venovať sa 

najväčšej radosti – deťom a hlavne vnúča-

tám. Treba s nimi zažiť prekrásne chvíle, 

ktoré prinášajú radosť v duši, radosť v srdci, 

veď mladosť je len príprava na vyšší vek. 

     Johann Wolfgang von Goethe povedal: 

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale 

krásni starí ľudia sú umelecké diela.“ 

Prajem Vám všetkým pevné zdravie a ešte 

veľa rokov na tejto strane.  

Mgr. Viera Džundová 
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Foto: Mgr. J. Vančík  

 

Milí čitatelia, čas beží veľmi rýchlo. Je tu čas predvianočný. Na 

Vianoce určite všetci netrpezlivo čakáme, pretože kúzlo Vianoc spája 

mnohých ľudí. 

     V mene riaditeľstva ZŠ v Malcove Vám a Vašim rodinám  prajem po-

kojné a radostné Vianoce a šťastný Nový rok. 

   Riaditeľstvo ZŠ v Malcove 

Vianoce 

http://www.komparo.sk
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TESTOVANIE 5/2015 
     Celoslovenské Testovanie 5-2015 sa 

konalo 25. novembra 2015 písomnou 

alebo elektronickou formou. Zúčastnili sa 

ho všetci žiaci 5. ročníka okrem žiakov 

s mentálnym postihnutím. Žiaci so zdra-

votným znevýhodnením, ktorí sa vzdelá-

vajú formou školskej integrácie podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, 

boli testovaní iba na vybraných školách. 

     Do Testovania 5 sa zapojili aj žiaci 

našej školy z 5. A, 5. B a 5. C triedy. Boli 

testovaní písomnou formou a dosiahnuté 

výsledky poskytnú spätnú väzbu 

o zvládnutí učiva z matematiky a zo slo-

venského jazyka a literatúry po ukončení 

štúdia, podľa vzdelávacieho stupňa IS-

CED 1. Získané vstupné informácie budú 

kľúčom na zlepšenie vzdelávania 

a skvalitnenie vyučovacieho procesu pre 

vzdelávací stupeň ISCED 2. Zároveň 

poslúžia na porovnanie vedomostí našich 

žiakov s výsledkami žiakov v rámci celé-

ho Slovenska.  
     Za prípravu a metodické riadenie prie-

behu Testovanie 5-2015 zodpovedá Ná-

rodný ústav certifikovaných meraní vzde-

lávania (NÚCEM), ktorý zabezpečí aj 

vyhodnotenie a expedíciu výsledkových 

listov žiakov a výsledkov pre školy 

v tlačenej forme v priebehu mesiaca de-

cember 2015.  

Ing. Anna Spišáková,  

koordinátorka Testovania 5 

Ruský film v ZŠ Malcov 
 

     Rozprávky robia detský svet krajším. Je v nich ukrytá múdrosť overená rokmi. 
V tomto roku sa ZŠ Malcov po druhýkrát zapojila do akcie RUSKÝ FILM 
V ŠKOLE. 
     Žiaci si pozreli kreslenú ruskú rozprávku SERAJA ŠEJKA, ktorá bola spraco-
vaná podľa rovnomennej rozprávky Dmitrija Manina-Sibirjaka a patrí do zlatého 
fondu ruskej kinematografie. Kačička, ktorá sa volala Seraja šejka musela bojovať 
o svoj život. No vďaka priateľstvu so zajacom a s hlucháňom, ktorí  ju povzbudzo-
vali, dodávali odvahu sa jej podarilo prežiť ťažké obdobie počas zimy. Uzdravila 
sa,  prekabátila a potrestala prefíkanú líšku. 
     Príbeh žiakov zaujal. Ich úlohou bolo zachytiť  zaujímavé momenty 
z rozprávky. To, čo sa im najviac páčilo. Pri kreslení sa vcítili do pocitov hlavných 
zvieracích hrdinov. Bolo to vidieť vo výtvarných prácach, v ktorých sa prejavila 
ich tvorivosť a  fantázia. 
     Žiaci si uvedomili, aké je dôležité v živote priateľstvo, pretože často až v núdzi 
poznáš skutočného priateľa. 
     Do celoslovenského kola postúpili 
práce žiakov, ktorí sa umiestnili na 
prvých miestach: 
1. miesto: Martina Džambová, 9. A 
2. miesto: Martin Tulenko, 7. A 
3. miesto: Sára Kramárová, 7. A 
4. miesto: Michal Kravec, 6. A 
                   Marek Kramár, 6. A 
                                                                  

PaedDr. Janka Tulenková 
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Školské kolo  

Geografickej olympiády 
 

     Dňa 2. decembra 2015 sa konalo 

školské kolo Geografickej olympiá-

dy, v ktorom si žiaci preverili vedo-

mosti z geografie v teoretickej, prak-

tickej časti a časti zameranej na  

miestnu krajinu. 34 žiakov súťažilo 

v troch kategóriách. Väčšina žiakov 

sa stala úspešnými riešiteľmi, preto 

im touto cestou gratulujeme! 

Víťazmi sa stali: 

5. ročník kategória G: 

1. miesto – Terézia Draganovská 

2. miesto - Timea Jurová 

3. miesto – Dávid Štefan 

6. a 7. ročník kategória F: 

1. miesto – Sára Kramárová 

2. miesto – Michal Bocko 

3. miesto – Martina Lamancová 

8. a 9. ročník kategória E: 

1. miesto – Tomáš Kačmár 

2. miesto – Matúš Volk 

3. miesto – Ján Pavlík 

Mgr. Blanka Uchaľová 

LABUTIE JAZERO 
 

    24. novembra 2015 žiaci 9. A, 9. B a 7. A 

pod dozorom p.uč. Tulenkovej, Pillárovej 

a p. uč. Rybára,  navštívili baletné predstave-

nie s názvom  Labutie jazero v Štátnom 

divadle v Košiciach. Najskôr sme neboli 

nadšení, že ideme na balet, ale neskôr sme 

boli milo prekvapení. Prvý dojem 

z kostýmov bol rozpačitý. Teda inými slova-

mi sa nám kostýmy zdali smiešne. Myslím, 

že nie len dievčatá sa na nich zabávali. No 

neskôr nás predstavenie  zaujalo tak, že na 

kostýmy sme už ani nepomysleli. Predstave-

nie bolo pútavé, napínavé a k tomu aj skvelý 

hudobný podklad. Ani sme sa nenazdali a už 

bol koniec. Na záver sme samozrejme her-

cov obdarili veľkým aplauzom. Po predsta-

vení sme si aj s učiteľmi vymieňali svoje 

pocity.  

     Zdá sa, že všetkým sa divadelné predsta-

venie páčilo a určite by sme si ho všetci opäť 

radi pozreli.                    Anna Soroková, 9. A 

Školské kolo Dejepisnej olympiády 
 

     Školské kolo Dejepisnej olympiády sa kona-
lo dňa 8. decembra 2015. Do riešenia olympiá-
dy sa zapojilo v tomto školskom roku 27 žia-
kov, z ktorých bolo 14  úspešných riešiteľov.  
     Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali: 
6. ročník – kategória F 
1. miesto: Diana Švecová-Babovová 
2. miesto: Kamil Kravec 
3. miesto: Michal Kravec 
7. ročník – kategória E 
1. miesto: Jakub Kravec 
2. miesto: Martina Lamancová 
3. miesto: Michal Bocko 
8. ročník – kategória D 
1. miesto: Dávid Vaľko 
2. miesto: Lenka Glovňová 
3. miesto: Klaudia Lichvárová 
9. ročník – kategória C 
1. miesto: Denisa Onuferová 
2. miesto: Tomáš Kačmár 
3. miesto: Ján Pavlík 
Touto cestou im blahoželáme!  

Mgr. Blanka Uchaľová 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  
     Dň a 28. 10. 2015 ž iaci 9. A a 9. B žo ZŠ  v Malcove  
ňavš tí vili Špojeňú  š kolú Júraja Heňišcha 
v Bardejove – gymňa žiúm a ŠOŠ  polytechňickú . Naj-
prv ňa š priví tali ž iaci kúltú rňym programom, potom 
ňa m reprežeňtovali švojú š kolú a iňformovali ňa š 
o úc ebňy ch a š túdijňy ch odboroch. Tiež  ňa m úka žali 
ú špechy ž iakov.  
     Našledovala prehliadka š koly, laborato rií , kde 
ňa m úka žali pokúšy (ňapr. do kaž toho, ž e voda do-
ka ž e žapa liť oheň ). Prežreli šme ši úc ebňe cúdží ch 
jažykov - ňemc iňy, rúš tiňy a aňglic tiňy, odborňe  
úc ebňe biolo gie, v ktorej ši dve dobrovoľňí c ky vy-
škú š ali odfarbiť rúž ovú  kvapaliňú (feňolftaleí ň). 
V úc ebňi geografie ž iaci ha dali ňa šlepej mape meš-
ta , ocea ňy a iňe . Za kaž dú  úha dňútú  ota žkú 
a špolúpra cú ž iak doštal cúkrí k. Nakoňiec ňa m 
predštavili prieštory ňovej telocvic ňe, pošilň ovňe 
a fitňeš. Navš tí vili šme aj mieštňošť, v ktorej majú  
ž iaci švoje š tú dio. ŠŠ JH ma  švoje vlaštňe  ra dio 
a c ašopiš GYMOŠ , ktory  vyda va.  Pra ve teň ša štal 
žlaty m š tú rovšky m c ašopišom ža rok 2015.  
     Myšlí m ši, ž e ta to š kola mňohy ch ž iakov žaújala 
a vyberú  ši jú pre švoje ďalš ie š tú diúm. 

   Laura Sidorjaková, 9. A 


